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PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „DRAUGYSTĖ“
Sveikata ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko.
(Senovės graikų filosofas Socrates)

Respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų sveikatinimo projekto

„Netradicinės priemonės → aktyvi veikla→ sveikas vaikas“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 Respublikinio projekto ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams ,,Netradicinės priemonės
→ aktyvi veikla → sveikas vaikas“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą,
uždavinius, dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką, reikalavimus projekto dalyviams.
1.2 Projekto iniciatoriai ir koordinatoriai Panevėžio miesto lopšelio-darželio „Draugystė“
direktoriaus pavaduotojos ugdymui Loreta Asačiovienė ir Daiva Margelienė
1.3 Sveikatinimo

projekto

nuostatai

skelbiami

Panevėžio

lopšelio-darželio

„Draugystė“

internetinėje svetainėje www.darzelisdraugyste.lt

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2.1 Tikslas – pasidalinti mokytojų darbo patirtimi apie netradicinių priemonių ir aplinkų
panaudojimo galimybes organizuojant aktyvias veiklas lauke.

2.2 Uždaviniai:


Skatinti mokytojų kūrybiškumą panaudojant įvairias netradicines aplinkas ir priemones
aktyvioms veikloms lauke;



Tenkinti vaikų fizinio aktyvumo poreikį;



Skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą;



Skatinti Respublikos ikimokyklinėse įstaigose dirbančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą.
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III. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA
3.1. Sveikatinimo projekto ,,Netradicinės priemonės → aktyvi veikla → sveikas vaikas“
įgyvendinimo akimirkos (fotonuotraukos ir aprašymai) bus publikuojami Panevėžio m. lopšeliodarželio „Draugystė“ internetinėje svetainėje www.darzelisdraugyste.lt 2019 m. rugsėjo mėnesį.
3.2 Projekto dalyviai – Lietuvos Respublikos ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojai, ugdantys
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus.
3.3 Sveikatinimo projekte dalyvaujantys mokytojai užpildo dalyvio paraišką (priedas nr.1) ir
pateikia elektroniniu paštu: pavaduotojadraugyste@gmail.com iki 2019 m. birželio 28 dienos.
3.4 Sveikatinimo projekto ,,Netradicinės priemonės → aktyvi veikla → sveikas vaikas“ trukmė:
pradžia 2019-06-01, pabaiga 2019-08-10.
IV. REIKALAVIMAI PROJEKTO DALYVIAMS
4.1. Mokytojai ugdantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus ir dalyvaujantys
projekte, įgyvendina projekto tikslus bei uždavinius. Projektą įgyvendina 2019-06-01 – 2019-08-10
laikotarpiu.
4.2. Fiziškai aktyvioms veikloms organizuoti panaudoja netradicines priemones ir/ar aplinkas,
užfiksuoja akimirkas fotonuotraukose.
4.2. Projekto dalyviai, fotonuotraukas (1-2) ir veiklos aprašymą (priedas nr.2) pateikia elektroniniu
paštu: pavaduotojadraugyste@gmail.com iki 2019 m. rugpjūčio 15 dienos.

V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1 Visos sveikatinimo projekto ,,Netradicinės priemonės → aktyvi veikla → sveikas vaikas“
akimirkų fotonuotraukos su netradicinių priemonių ir aplinkų panaudojimo bei pritaikymo
galimybių aprašymais bus publikuojami Panevėžio miesto lopšelio-darželio „Draugystė“
internetinėje svetainėje www.darzelisdraugyste.lt
5.2 Visi projekte dalyvavę mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. Padėkos bus siunčiamos
dalyvio anketoje nurodytu elektorinio pašto adresu.
5.3 Projekto organizatorius pasilieka teisę gautą medžiagą publikuoti Panevėžio m. lopšeliodarželio „Draugystė“ tinklapyje ir kitoje pedagoginėje spaudoje.
5.4 Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 080 41 044 arba 8 60 10073.
5.5 Pedagogas, pateikdamas nuotraukas, patvirtina, kad yra gavęs iš nuotraukose esančių vaikų,
tėvų sutikimą dėl fotonuotraukų pateikimo projektui.
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1 priedas

DALYVIO ANKETA

Miesto pavadinimas
Ikimokyklinės įstaigos pavadinimas
Pedagogo kontaktinis telefono numeris.
Pedagogo ar/ir įstaigos elektroninio pašto
adresas
Pedagogo vardas, pavardė,
kvalifikacinė kategorija

2 priedas

VEIKLOS APRAŠYMAS
Miestas
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė
kategorija
Kontaktinis telefono numeris, elektroninis
paštas (pedagogo ar įstaigos)
Netradicinės priemonės ar aplinkos
pavadinimas
Veiklos aprašymas kurioje atsispindėtų
netradicinės priemonės ar aplinkos
panaudojimo aktyvioje veikloje galimybės
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